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OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„C„CZYZY  TTYY  JESTEŚJESTEŚ  TTYMYM, , KTÓRYKTÓRY  MAMA  PRZYJŚĆPRZYJŚĆ, , CZYCZY  TEŻTEŻ  INNEGOINNEGO  MAMYMAMY  OCZEKIWAĆOCZEKIWAĆ?”?”  

Drodzy Przyjaciele! 

W jednym ze słynnych musicali  granym na Broadway  pt. 

„Oliver”, główny bohater sztuki, Oliver Twist, jest sierotą.  

Sierociniec w którym mieszka jest okropnym i nieludzkim 

miejscem . Ciemny,  ciasny, zbyt zimny w zimie , za gorący  

w lecie . Nigdy nie ma wystarczająco dużo żywności,  

czystego ubrania, czy wygodnych łóżek . 

W pierwszej scenie musicalu, sieroty jedzą ich dzienny  

przydział kleiku, pod groźnym spojrzeniem opiekuna. Oliver 

kończy swoją skromną porcję , ale wciąż jest głodny. Zanosi 

pustą miskę do wychowawcy i pyta: " Proszę pana, czy  

mógłbym dostać trochę więcej?" Nadzorca wpada w furię. 

Jest zdumiony i rozwścieczony  prośbą chłopca. Zaczyna 

śpiewać piosenkę, w której wyjaśnia, że  w sierocińcu nikt 

nigdy nie prosi o więcej,  nikt nigdy nie oczekuje czegoś  

więcej. Wychowankowie powinni być zadowoleni z tego co 

otrzymali . 

Nasze serca zostały  tak stworzone, że ciągle oczekują czegoś 

więcej. To dlatego, tak jak Olivier z musicalu, zawsze  

oczekujemy wspanialszych rzeczy. To nie jest nasza wina. 

Bóg stworzył nas w ten sposób. Pragniemy miłości , szczęścia  

i wieczności . Żadne ziemskie rzeczy nie zaspokoją  tego  

rodzaju głodu . Tylko Bóg może ugasić w nas to pragnienie. 

Okres Adwentu sprawia, że wszystkie te piękne pragnienia są 

jeszcze silniejsze. Mamy też nadzieję, że zostaną one  

spełnienie przez Jezusa, naszego Zbawiciela . Razem z Janem 

Chrzcicielem z dzisiejszej Ewangelii pytamy : „Czy Ty jesteś 

Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” 

Otrzymujemy wiele odpowiedzi od świata, w którym żyjemy. 

Często odpowiedzi te brzmią: nowy telewizor na święta zaspokoi cię, nowy I- pad czy, nowy samochód lub  

inne „rzeczy". Tak, te rzeczy mogą przynieść nam radość i zadowolenie - na chwilę . Ale nie mogą przynieść 

satysfakcji, której nasze dusze naprawdę pragną. 

Jezus odpowiedział uczniom Jana Chrzciciela: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci  

doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.” Wszystkie te znaki 

były dowodem, że Jezus jest Mesjaszem . Kiedy zaprosimy Jezusa w tym Adwencie do naszego życia, my  

również będziemy mogli zobaczyć znaki działania łaski Bożej w nas. Od bycia ślepymi, możemy być ludźmi  

z duchowym wzrokiem, którzy widzą obecność Boga i potrzeby bliźnich . Od bycia kulawymi z powodu  

naszych grzechów i słabości , możemy być ludźmi idącymi prostą drogą, wypełniając Bożą wolę na co dzień. 

Od bycia trędowatymi , możemy być oczyszczeni przez sakrament pokuty. Od bycia głuchymi, możemy stać się 

ludźmi, którzy słuchają Boga i tych, którzy, potrzebują naszej uwagi . Radujmy się więc, bo Jezus nadchodzi. 

Bądźmy gotowi i pozwólmy Mu , zaspokoić wszystkie pragnienia naszej duszy. 

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg św. Mateusza 11, 2wg św. Mateusza 11, 2--1111  

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach  

Chrystusa, posłał swoich uczniów  

z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma 

przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 

 Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie 

Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:  

niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 

umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie 

zwątpi we Mnie». 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do  

tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na 

pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale 

co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie 

szaty ubranego? oto w domach królewskich są 

ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc  

wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam 

wam, nawet więcej niż proroka. on jest tym,  

o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego  

wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci  

drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy 

od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy  

w królestwie niebieskim większy jest niż on». 



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  35, 135, 1--66AA. 10. 10 

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 

niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda 

kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc  

i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, 

ozdobą Karmelu i Szaronu. oni zobaczą chwałę Pana, 

wspaniałość naszego Boga. 

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: «odwagi! Nie bójcie się! 

Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; 

On sam przychodzi, by was zbawić». 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się 

otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język 

niemych wesoło wykrzyknie. 

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon  

z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na 

czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek  

i wzdychanie. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO    

JJAKUBAAKUBA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  JJKK  5, 75, 7--1010  

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. oto 

rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie 

spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie  

cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana 

jest już bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście 

nie podpadli pod sąd. oto Sędzia stoi przed drzwiami. 

za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, 

proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

W poniedziałek 16-go grudnia zapraszamy na ostatni 

dzień rekolekcji adwentowych. Msza św. z nauką  

rekolekcyjną o 7 wieczorem i po niej spowiedź święta. 

W środę , czwartek i piątek spowiadamy od 12 do 1PM. 

W środę również możliwość spowiedzi o 7 wieczorem. 

W przyszły weekend 21 i 22-go grudnia  będziemy  

spowiadać po mszach świętych w języku polskim.  

Spowiedzi przed mszami nie będzie. 

Plan spowiedzi świątecznej i rozkład mszy świętych na 

Boże Narodzenie podany jest w biuletynie i na stronie 

internetowej. 

Opłatki wigilijne do nabycia przy wyjściu z kościoła  

w cenie jednego dolara za opakowanie. 

W tym roku organizujemy parafialną zabawę  

sylwestrową w budynku starej szkoły. Bilety  w cenie 

$75 od osoby do nabycia po Mszy Św. z tyłu kościoła. 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  GGRUDZIEŃRUDZIEŃ::  

  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::    

Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne  

kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość  

ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią. 



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Website     www.saintmargaretmary.org 

                   PO POLSKU 

Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański  847-658-7699 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
Poniedziałek - Piątek:  9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:   11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                  1:00 pm - 3:00 pm 

Rozkład Mszy Św. Polskich 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           7:30 pm 

Rozkład Mszy Św. Angielskich 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                             9:00 am 

                                          11:00 am 

               4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                             8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowiedź Św. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 



  

AADWENTOWEDWENTOWE    
RREKOLEKCJEEKOLEKCJE  PPARAFIALNEARAFIALNE  

  

    SSOBOTAOBOTA  14 14 GRUDNIAGRUDNIA  2019 2019   
  

      6:30 P6:30 PMM  MMSZASZA  ŚŚWIĘTAWIĘTA  ZZ  NAUKĄNAUKĄ  REKOLEKCYJNĄREKOLEKCYJNĄ  
      7:30 P7:30 PMM  SSPOWIEDŹPOWIEDŹ  REKOLEKCYJNAREKOLEKCYJNA  

 

      NNIEDZIELAIEDZIELA  15 15 GRUDNIAGRUDNIA  20192019  
 

      1:00 P1:00 PMM  MMSZASZA  ŚŚWIĘTAWIĘTA  ZZ  NAUKĄNAUKĄ  REKOLEKCYJNĄREKOLEKCYJNĄ  
      2:00 P2:00 PMM  SSPOWIEDŹPOWIEDŹ  REKOLEKCYJNAREKOLEKCYJNA 

 

      PPONIEDZIAŁEKONIEDZIAŁEK  16 16 GRUDNIAGRUDNIA  20192019  
 

      7:00 P7:00 PMM  MMSZASZA  ŚWŚW. . ZZ  NAUKĄNAUKĄ  REKOLEKCYJNĄREKOLEKCYJNĄ  
      8:00 P8:00 PMM  SSPOWIEDŹPOWIEDŹ  REKOLEKCYJNAREKOLEKCYJNA 

    

   TTegoroczne Rekolekcje Adwentowe  egoroczne Rekolekcje Adwentowe    

wygłosi O. Wojciech Szymczakwygłosi O. Wojciech Szymczak  
franciszkanin  udający się na misje franciszkanin  udający się na misje   

do Ugandy w Afryce.do Ugandy w Afryce.    
  

OOfiary na misje w Ugandzie fiary na misje w Ugandzie   

zostaną zebrane podczas drugiej kolekty, zostaną zebrane podczas drugiej kolekty,   
w każdy dzień rekolekcji.w każdy dzień rekolekcji.  

ZZ APRASZAMYAPRASZAMY   


